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m
NAISET POLITIIKASSA TEOL-

LISUUDESSA JA SODASSA :- -:

Koulujärjestelmästä

Miten liikemiehistä valittu kou-

luneuvosto suhtautuu ylei-

söön ja opettajiin
Ihanteita unelmoivien asian-

tuntijain ja sieluja muodostavien
oneftaiien vlänuolella on liikr- -

Oli tavattoman helteinen kis-

apäivä Suurkaupungin kulku-
neuvot ilmajunat maanalaiset

B C Federationistissa Helena yhtäläiset edut aivan kuten
hiinkin

sekä maanpäälliset ovat ahdin- -
(True translation filed with the Postmaster Postinkantajien lakon liikana

KOOn asti ihmisia taynila ia' ne at Istona Ore Sept 24 1918 as requirtil ' miplijfH valittu knlllnnpnvnaf n
ijy section 19 of the Act oi Oct 6th 1917) olivat Dauehters of the Empire°iklltavar nunna vauhtia ptppn- -

joka edustaa veronmaksajia
päin Asemalutoneet ovat kuin Niissä monissa toiveissa ja vaa- - f"r?n na!f tarjoutumassa

evien mipslpi

me
Mahdankohan saada kaikille

muurahaispesiä sill? Uimiset o- - timuksissa joita on asetettu as- -
tila„ Samassa lakossa nitivät selväksi mitä merkitsee asioiden

vat jokainen ryntäämässä ensi- - kettain äänioikeuden saaneille sotilaiden 'aimö ainainen käsittely liikekannalta
mase le junalle He haluavat naisille on jotakin melkein sää- - £ iSe™ Nämä neuvostoon kuuluvat H-

itaasta 'pian matkansa peri e: ttävää ? - kemirhet eivät sen
T'„„ti„ i r lesta ilman kenenkään heitä su ymmaira

mamies saa tuskin aantansa ten aanten avu Li saatavan ai- - tJJ "v J wi
kuu luville meluavan joukon kes kaan kieltolain siellä missä sitä

toKsia joissa tuom sva hali- -
'r"ai"XV„"- — tusta suta ette se ei myontynvt J""lu """a" uuauiuui un

lia ei vie a ole: nusnat toivovat sen ' :i„4ke
' 11 lakko aisten vaatimuksiin M ai- - ""en miiKini juuiuiauaAstuin liinaan jonka piti mi- - avulla saatavan aikaan yhteis- - 'ii:„:„„ t Fhkä tvöläiset ia naiset

nut viedä matkani peni e ' Ih- - kunnallisen siveyden rantrais- - mAn liristä —t oli JotMir ymmana- -
piteisiin se ettasvyna suurimeeksem huomasin etta tahan tusreformaattont yksiverojar- -
° Kk 'uantaii'H nli vät sen Ia jos he ymmärtävät

junaan tuli ainoastaan muuta- - jestelmän edustajat ja kaikkien £J'08 £ „iin he käsittävät niiksi liikc- -a
rma matkustajia verrattuna toi- - alla löytyvien refor- -

1

auringon oli 'vhtäläiset ksi- - näkökannan tulisi olla kokonaan
sin junan vaan syy siihen sei- - mien kannattajat sekä vastusta- - ks™ 1C£

a
Knkin suu- - toisarvoisen silloin kun on ky- -

minulle pian tamahan oli- - Jat toivovat naisten äänestävän ihmiselämän kchittämäscs- -näistä iisisti svmysn" osakin vuoriston huv tte una ko e hriAän nuristaan nnlmmatta ylityi
kulkeva juna jota käyttävät ai- - ollenkaan yleisestä

'

mielipiteestä °„ SemXvK" LiikeinieTen fcinssatinataan dp m p tläicpt n- - :— i„ — i — tietysti ajattelevat
asioita omistajan kannalta Jos

vat raadannallaan koonneet ar- - delleen rakentaminen sodan jäi- -
"laan Sa" aa hall'tl!sta' J?ta Xas'

vaamattomia siimmia Naiden keen lepää kokonaan naisten
ipaTvelijat' myöskin tuulla

saavat nauttia samoista mat- - Snntanep antppksi ina vHhän ih- -

taan sotilaiden vaimot ja äidit "eulan onlat työläiset ajattelevat
olivat tehneet tuomitsevia pää- - as'olta toiselta kannalta katke- -

töksiään roittaa sellainen "epälojaalisuus"
Ei naisten äänet eivät ole mikään heidän mieltänsä Jos heidän

koista kuin isäntäväkensäkin mettelen sitä seikkaa ' että nais- -
:tis i i ii 1— i ' _ vksi tnkntiaiatms' nattai maVir n ivoiciisci uimuvai uikkccu aoium--

v täit 3mvvkaV„ nX S:0!: lisesti jossakin erityisessä asias- - ta : jollekin ulkopuoliselle henki- -

J — a LdiöLciia liuu Muvcaöii „ n 111 — n h p kutsuvat liikemiehet sitakoon " a ci J iitciais li n Hein ii iiiiciiccu ia- - r
puolesta koska useulen h- -sen "liikesalaisuuksien paljastamsek- -kentaminen sodall jälkeen riiJuna kiidättää hurjaa vauhtia misten

M"'~ miu vai stuneesta ia va veutit- - si eiKa neiuan mieiesiaan voi
cenvara a Mnen poiyava nykyisten toivomusten mukaan ' - olla mitään petollisempaa

kaupunki tehtaineen ja satami- - naisten ääni on ainoa mitä tar- -
neesta kojco työväenluokasta

Kun nämä liikemiehet ioutuVat
neen jää uan näkymättömiin vitaan rodun pelastamiseksi ja

Yhteiskunnalliset suhteet so- -

iajtosten iohtoon ia

näköaloja tulee eteen yhteiskunnan uudelleen rakeilta- - dan edellisinä vuosina olivat syy- -
'

kouIunellvostoon lle äutau
laajoja viljelysmaita asumatto- - miseksi nä sodan syttymiseen Kysy- - tehtäväänsä sanialla altaal-m- a

lakeuksia kukkuloita mykset jotka sodan jälkeenpu- - Jokaisessa naisten kokoukses- - tay- -
ijikemiehen

järviä dytaan ratkaista ovat ehkä hui- -roja ja sa esiintyvät miespuhujat sekä e oya ecleIlemlin 'työnata-iMikä

näköala tuo onkaan? Mi- - muutamat naispuhujatkin ovat kan muuttuneet mutta ne ovat „
KouI„jen johtajat opet-t- ä

nyt tapahtuu Nythän ajetaan vakuuttaneet siitä ihmeellisestä kuitenkin pohjaltaan samoja ky- -
'

insjnoäJrit ja
muJut' t yla

suoraan jyrkkään vuoren sej- - edesvastuusta mikä lepää meidän symyksia jotka vaateivat ratka- -
kuuUVat heille — ovat hei-

nämaan Pidätän 'henkeäni jän!- - päällämme Yksinpä tehtailijani
sua P ennen sotaa- - Yhteiskun- -

d_ tvö!aj'siansa Kaikenlainen
nityksestä Siinä samassa alkaa yhdistyksen presidentti Mr narl yleisen tilanteen maaraa kaik

tiedonnto 'yleisölle kouluja
kiertää vuoren rin- -

George Busby lopettaa artikke- - klna aikoma yhteiskunnan talon- -
kevista asjf)jsta kuuluu heidän

nettä ylöspäin tasasesti kaar-- ijnsaj Needs for forejgn mar (lellinen rakenne ja jos perus- - erjKojstentäväkseen — heidän
rellen 'pitkin Delawae joen ran- - kets for B C products" "The teellistä muutosta halutaan on

nlidestäan _ 'ja se]ajsta 1C y
tamaa Rauhallisena uomana Western Woman" julkaisussa yhteiskunnallisen rakenteen muu

] vastlistavat aivan kuten
virtailee joki tuolla jyrkkien kai- - silIä tiedonannolla että British tettava Emmehän voi toivoa

omien ijikesiiajsl1uksjena ulos-lioide- n

juurella ikäänkuin vir-- Columbian kohtalo on naisten vapautta ja kansanvaltaa jos yh- - antamista Tätä näkökantaa ku- -
vuiciiaKsccii mua idan leisKunnan utiouueuiiienlUKdisLci kasjssä perus- - vaavat setlraaVat seikat:

'Eräs lämmityslaiflis-urakoitsi- -sussa un luiidiMu RduniLci iiuvud- - Omituista kyllä naiset jotka tus uu 'asKetiu nimisien oijuu
rakennuksia Ja maanviljelijäin ovat taistelleet 'äänioikeutensa 'lel'e?
taloja Vuoria näyttää olevan

pUOIesta niin ankarasti ovat eh- - Sen tosiasian täytyy tulla sei
loppumaton jono toinen tois- - kä ainot otka ejvat 0[e erjkoj vaksi että sodat johtuvat yhteis

ja tuli kerran neuvoston puheil-

le valittaen että kouluissa ei

oltu menetelty oikealla tavalla
taan KOrKeamjJia narjanteita JOI- - cccf: innnctnnppt nnictn vakiintui' Vnnnnn taldlulplUcpcta c i 1" li A il
kAksTei fista' He tietävät katkerasta ko- - ta ja_ että - kuten erään uuden sa ja

'todistaakseen' väitteensä

tä kätlea hvväksPPn? McM he
kemuksesta että ellei ttM' Pe" Julkaisun kirjottaja sanoo - so- - hän esitti tarkat numerot hiilen
rI„pii:ctn kaavatnatvötä nvat flat rivat normaali- - in ranhanniat t : „: i„:

ovat sulloutuneet suurikaununsrin
— ~ — KuiuiuivacMa ja uauiii tua iki

naisten äänet ainoastaan poliit- - ovat epänormaalitiloja Kirjot- - sessa rakennuksessa käytettiin
varastotavaraa sille puolu- - taja osottaa että viimeisen nemmän hiiltä kuin toisessa

eelle joka kulloinkin kykenee 3400 vuoden ajalla 011 jokaista fjan 0j saanut nuo tietonsa
parhaiten vaikuttamaan naisten 13 sotavuotta kohden ollut yksi koulujen insinööriltä "Minusta
tunteisiin vaalien aikana heille vuosi rauhanaikaa Ihmisten täy- - 0]j asja aivan yksinkertainen

ja läheisimpien ih- - tyy tulla käsittämään sen sei- - Hsimme vain kutsuneet yli-ins- i-

misten kautta Naisten äänistä kan että sodat ovat välttämät- - nöörin luoksemme ja vaatineet

likaisiin hökkeleihin kuten elu-

kat? Eivätkö he edes tiedä tä-

män jumalallisen luonnon kau-

neuden olemassaolosta? — Kvl-l- ä

he tietävät tuli ajatuksiini
vastaus Työläisethän rakensivat
tämän tien näiden vuorten on-

kaloihin jota myöten junamme
nyt kiitää Heillä on kyllä muis-

tissa kuinka monta ihmishenkeä
tämä vaati heidän joukostaan
Kaataessaan ja kuriuutta kärsi-

essään he ovat tästä ihanuudes-

ta nauttimisen tehneet mahdol

puhutaan ikäänkuin ne edustaisi- - tömiä niin kauan kun koko mail- - hänet osottamaan olivatko syy--

vat yhtä kokonaista mielipidettä man työläisten tuotteista menee tökset todenpcräisiä ja miksi oli '

ja ikäänkuin naiset mahdollisesti 99 prosenttia voiton muodossa toisessa rakennuksessa käytetty
aikoisivat käyttää tuon voimansa niille jotka tarvitsevat ulkomai- - hiiltä enemmän kuin toisessa
yhteen suuntaan miehiä — aivan sia markkinoita siten saaduille kyllä kutsuttiin
kuin jotakin erikoista luokkaa tuotteille neuvoston kokoukseen mutta
vastaan -

jjn kauan kuin naisten riisto niistä luulette hänet vaaditun t:i
Päättäen nykyisistä tapailtu- - haltiana tvövoimana sota-aia- n Iille? — Siitä yksinkertaisesiliseksi loiseläjille Kun he itse

tämän tien rakentajat saivat u"SLa ""uuvlusm mm uui- - voittomin takia jatkuu min kau- - syystä etta lian 011 saiunut yli-

paikansa tämän tien tenkaan ole asianlaita Naisten an kuin työläismiehet ja --naiset den insinööreistä laskea yleisönpienen
mielipiteisiin ja aanensa käyt-

- elvat „]e valistuneet ja järjesty- - tietoon kuinka paljon luilta kou- -teosta niin he eivät ole sen
toou vaikuttaa persoonalliset ja

—
(Jalkoa toisella sivulla) (Jatkoa toisella sivulla)(Jatkoa toimella sivulla)


